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tação de empresa para prestação de consultoria contábil, junto ao
departamento de contabilidade da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante
mídia eletrônica no site da Câmara Municipal de Capinzal do Norte – MA www.cmcapinzaldonorte.ma.gov.br. Qualquer modificação
no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93
e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital. Pedidos de
esclarecim e n t o s d e v e r ã o s e r p r o t o c o l a d o s n o e n d e r e ç o
a c i m a . C a p i n z a l d o N o rte - M A , 2 7 d e ja n ei r o d e 2 0 2 0 .
Jardel Kassio da Silva Medeiros. Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. A
Câmara Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Presidente da CPL, torna público aos interessados que realizará às 14:00
(quatorze) horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, na sala do Gabinete
da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000., Licitação,
na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Folha
de Pagamento, Sistema de Pessoal e Portal da Transparência de
interesse da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, na
forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante mídia eletrônica no site
da Câmara Municipal de Capinzal do Norte – MA www.cmcapinzaldonorte.ma.gov.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados no endereço acima. Capinzal do Norte - MA, 27 de janeiro de 2020.
Jardel Kassio da Silva Medeiros. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA-MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020-CPL/PMMS.A Prefeitura Municipal de Marajá
do Sena, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados que o Pregão Presencial n° 005/2020-CPL/
PMMS, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de
combustíveis e derivados de petróleo de interesse de diversas secretarias do município de Marajá do Sena. Com abertura prevista para
o dia 28/01/2020, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), fica então
adiada para o dia 11/02/2020, às 10:00hs (dez horas) horas na sala de
reunião desta Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Marajá do Sena-MA, 23 de janeiro de 2020. ELIAKIM FRANCISCO
ALCÂNTARA DOS SANTOS. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI - MIRIM/MA
AVISO DE CANCELAMENTO.A Prefeitura Municipal de PERI
MIRIM/MA torna público para conhecimento dos interessados o

Cancelamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, Contratação de Instituição Financei-

ra, Pública ou Privada, para operar os serviços e gerenciamento
de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores
ativos da Prefeitura Municipal de Peri Mirim/MA com exclusividade, publicada no Jornal de Grande circulação e no Diário

Oficial do Estado do Maranhão - DOE no dia 16 de janeiro
de 2020. Outras informações serão obtidas na CPL, no horário de

08:00h as 12:00h, de segunda a sexta. PERI MIRIM/MA, 22 de janeiro de 2020.
Erica de Jesus Siqueira.Pregoeira

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRONICO 001/2020.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que
fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal
n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para Contratação de empresa
especializada para confecção de prótese dentária (total mandibular
e/ou maxilar), para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Coelho Neto - MA, no dia 10 de Fevereiro de 2020 às 09:00
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas,
s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 23 de Janeiro de 2020.
Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 002/2020.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que
fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º
330/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço por item, para Contratação de empresa para realização do
Carnaval 2020 de Coelho Neto - MA, no dia 07 de Fevereiro de 2020
às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n,
Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 23 de Janeiro de 2020.
Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. A
Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, torna
pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob
a égide da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, Empreitada Por Preço Global, para a Contratação de Empresa para prestação
de serviços da construção da Academia de Saúde Quiabos, padrão
intermediário, no Município de Coelho Neto - MA, no dia 13 de Fevereiro de 2020, às 08h00min (horário local), sendo presidida pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na
Praça Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação.
Valor para retirada do Edital 2 resmas de papel A4 com 500 folhas.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Coelho Neto
– MA, 23 de Janeiro de 2020. Maurício Rocha das Chagas –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/
2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Milagres do
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02,
Decreto Municipal n.º 010/2018 e subsidiariamente as disposições da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços, do tipo menor

